
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.09.2017       Ужгород     № 290 

 

Про договори найму та квартирний 

облік 

 

       Відповідно до  статті 59 Закону України   «Про  місцеве  самоврядування в 

Україні», керуючись Житловим  кодексом Української РСР,  Правилами обліку  

громадян,  які потребують поліпшення житлових умов та надання їм  житлових 

приміщень (зі змінами та доповненнями), розглянувши пропозиції громадської  

комісії з розгляду  житлових   питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

        

        1. Про договори найму 

 

1.1.  Укласти договори найму: 

 

        1.1.1.  З  гр. Сластьоном Євгеном Юрійовичем,         військовослужбовцем   

в/ч А 4742.                                                                                                                                    

На  квартиру   по  *****,  що складається  з  двох  кімнат житловою площею 

38,81 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (він,  дочка – Сластьон Вероніка Євгеніївна).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Сластьони Людмили Іванівни,       матері  гр. Сластьона Є. Ю.,   та   згідно   з   

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 190919 від 12.06.2015 р.). 

 

 

        1.1.2.  З  гр. Вавіліним Романом Олеговичем,    тимчасово    непрацюючим.                                                                                                                                  

На квартиру  по  ******, що складається з трьох кімнат житловою площею 

41,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Вавіліна Миколи Олексійовича,  діда гр. Вавіліна Р. О., та згідно з поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 219214 від 03.01.2017 р.). 
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       1.1.3.  З гр. Сабадош Євгенією Юріївною, працівницею ТОВ «УНГВАЙЕР».                                                                                                                                  

На  квартиру    по   *****,   що складається з однієї кімнати житловою площею 

17,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (вона,  син – Бокарьов Станіслав Сергійович).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Свиди Юрія Мхайловича, батька гр. Сабадош Є. Ю., та згідно   з   поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 224889 від 27.02.2017 р.). 

 

       1.1.4.  З  гр. Бербегою Наталією Володимирівною,        продавцем   у    ФОП 

Попович Т. В.                                                                                                                                  

На  квартиру   у   *****,  що складається  з  двох кімнат житловою площею 

29,76 кв. м. 

Склад сім’ї  – 4  особи   (вона,   мати – Мороз  Людмила  Миколаївна,     дочка – 

Бербега Софія Володимирівна, дочка – Бербега Анастасія Володимирівна).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Мороза Володимира Миколайовича,    батька   гр. Бербеги Н. В., та згідно   з   

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 041332 від 04.05.2007 р.). 

 

        1.1.5.  З  гр. Вечей Тетяною Йосипівною,      швачкою    ТОВ     «Луготекс».                                                                                                                                  

На  квартиру   по  ******,    що  складається  з  трьох   кімнат житловою 

площею 39,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2  особи   (вона,   син – Вечей Сергій Олександрович).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Балога Йосипа Павловича,    батька   гр. Вечей Т. Й.,  та згідно   з   поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 135651 від 20.03.2012 р.). 

 

       1.1.6.  З гр. Лагітою  Олександром   Олександровичем,                  тимчасово 

непрацюючим.                                                                                                                    

На  квартиру    по   ******,   що   складається  з  двох   кімнат житловою 

площею 29,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.  

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Глазунової Єви Федорівни,    бабки  гр. Лагіти О. О.,  та згідно   з   поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 228646 від 12.05.2017 р.). 

 

       1.1.7.  З гр. Ємел’яновою  Світланою  Михайлівною,                     тимчасово 

непрацюючою.                                                                                                                    

На  квартиру  по  *****, що складається з однієї кімнати житловою площею 

18,80 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.   
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Договір  найму  укласти  на  підставі  рішення  Ужгородського  міськрайонного 

суду від 06.06.2014 р. про визнання основного квартиронаймача гр. Ємел’янова   

Сергія  Петровича,    чоловіка    гр. Ємел’янової С. М.    безвісно    відсутнім  та 

зняттям  його  з  реєстрації  за  рішенням  суду, згідно з поданими документами. 

 

    1.1.8.  З гр. Аго Вірою Анатоліївною,  тимчасово  непрацюючою.                                                                                                                    

На  квартиру    по  *****, що складається з чотирьох кімнат житловою площею 

47,20 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (вона, син – Аго Олексій Олексійович).    

Договір найму укласти у зв’язку із зняттям з державної реєстрації (14.07.1996) 

основного квартиронаймача   гр. Брон Олени Петрівни,   матері   гр. Аго В. А.  

та  згідно  з поданими документами. 

 

  2.   Про квартирний облік 

 

2.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

      2.1.1.  Гр. Іванського Василя Васильовича,    тимчасово      непрацюючого,   

який  проживає  у  двокімнатній   квартирі  по  вул. Богомольця, 18/22,  кв. 11, 

де  на  житловій   площі   25,00 кв. м   проживає   5   осіб,     із  включенням  у  

списки першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД № 119732 від 28.10.2016 р.   

  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

      2.1.2.  Гр. Шелельо Михайла Павловича,   пенсіонера,     який   проживає   у  

житловому   приміщенні  гуртожитку   по  вул. Богомольця, 18/22,  к. 111,      із  

включенням  у  списки   першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник 

АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД  № 012319 від 03.07.2015 р.   

  Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, дочка, син). 

 

          2.1.3.  Гр. Василечко  Христину  Павлівну,   працівницю    ТОВ   «ФАВА-  

  ТЕХНІКС»,     яка   проживає    із    сім’єю   у    двокімнатній     квартирі     по   

  вул. Гагаріна,  8 «а»/19, де на житловій площі 30,00 кв. м  проживає 6 осіб. 

Склад сім’ї –  2 особи (вона, чоловік). 

 

          2.1.4.  Гр. Бондарєву Надію Миколаївну,    пенсіонерку,   яка  проживає   у      

  гуртожитку по пр. Свободи, б. 42, секц. 7, кімн. 3. 

Склад сім’ї –  2 особи (вона, чоловік). 

 

        2.1.5.  Гр. Полтавську   Юлію   Дмитрівну,   співробітницю        Головного 

управління  Національної  поліції  в  Закарпатській  області,   яка  проживає  із 

сім’єю  у   кімнаті   гуртожитку   по  вул. П. Комуни,  3/218,  із  включенням  у  

списки першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 
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Підстава:   посвідчення серія МВ  № 039357 від 22.08.2016 р.   

  Склад сім’ї  –  3 особи (вона, дочка, син). 

 

          2.2.  Внести зміни до складу сім’ї: 

 

        2.2.1.  Гр. Волошина Дениса Вікторовича, який перебуває на квартирному  

обліку  у  списках позачерговиків,  як  учасник бойових   дій,   який     отримав    

інвалідність   III  групи   під   час   виконання  обов’язків  військової  служби  в  

зоні АТО  з  18.02.2015 р., та виключити зі складу сім’ї дружину гр. Волошину 

Ірину Мирославівну і сина гр. Волошина Богдана Денисовича. 

Підстава:   заява   гр. Волошина Д. В.   від  08.08.2017 р.  № В–89  та   рішення 

Ужгородського  міськрайонного  суду в Закарпатській області від 03.07.2017 р. 

про розірвання шлюбу. 

 Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        2.2.2.  Гр. Сойми  Андрія  Дмитровича,    який перебуває  на  квартирному  

обліку з 28.11.2007 р., включивши дружину – гр. Сойму Мирославу Віталіївну. 

 Склад сім’ї – 2 особи (він, дружина). 

 

          2.2.3.  Гр. Бухало Петра Федоровича,   який   перебуває   на   квартирному  

  обліку  у  списках   позачерговиків,    як   постраждалий   внаслідок   аварії   на  

  Чорнобильській АЕС І категорії з 10.04.1991 р., включивши онука – гр. Бухало 

  Матвія Федоровича. 

 Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, син, невістка, 2 онука). 

         

   3.  Відповідно до статті 40 Житлового кодексу та пункту 26 Правил обліку  

громадян,   які   потребують    поліпшення  житлових    умов   та   надання   їм  

  житлових приміщень,  у зв’язку із забезпеченістю середнім розміром житлової  

  площі (по м. Ужгороду – 9 кв. м  на одну особу), зняти з квартирного обліку:   

          Гр. Комарницького  Михайла  Мироновича,   інваліда   II групи   із  числа   

  військовослужбовців,    які   брали   участь   в    антитерористичній     операції,  

  враховуючи   придбання   квартири   за   адресою:    вул. Грушевського,   б. 35,    

  кв. 90, загальною площею 40,50 кв. м, житловою площею 25,70 кв. м.  

           Квартира придбана на виконання постанови  Кабінету Міністрів України 

  19.10.2016  № 719     «Питання     забезпечення     житлом      сімей      загиблих 

  військовослужбовців,  які  брали   безпосередню   участь  в  антитерористичній  

  операції, а  також  інвалідів I-II групи  з числа  військовослужбовців,  які брали  

  участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов».  

 

       4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на міського голову.    

 

 

 Міський  голова                                                                                      Б. Андріїв 


